Tiedonantoja

Ennätysaikaisin
pesivä isokoskelo
Helsingin Vanhankaupunginlahden Kuusiluodon pöntössä on pesinyt vuosian 2014–
16 isokoskelo, jonka poikaset ovat kuoriutuneet vapun tienoilla. Heti koskelon jälkeen pöntössä on pesinyt myös telkkä.
Vuonna 2014 pesintä eteni seuraavasti:
26.3. 11 munaa
2.5. poikaset olivat lähteneet
Vuonna 2015 puolestaan seuraavasti:
14.3. pöntössä 4 munaa
26.3. 11 munaa
30.4. naaras lisäksi pöntössä ainakin yksi
kuoriutunut poikanen
5.5. koskelon poikaset olivat lähteneet ja
pöntössä 1 telkän muna

Vuonna 2014 lahtialue oli jo 15.3. laajasti sula, vuonna 2015 jäät lähtivät vesialueen läntiseltä selältä 8.3. ja pöntön
edustalta itäiseltä selältä14.3. Vuonna 2016
jäät olivat lähdössä maaliskuun lopussa.
Tiedonantoa kirjoitettaessa 13.3.2016
koskelo oli muninut kaksi munaa. Pöntöltä
oli vajaa kilometri lähimpään sulaan Vantaanjoen suulle. Pesimäsaaren rannat olivat 13.3. kauttaaltaan vahvassa jäässä ja
talviverkkokalastus Vanhankaupunginselällä käynnissä. Pitkä jokimainen virtaussula
muodostui 16.3. mennessä pesimäsaaren
toiselle puolelle Vanhankaupunginkosken
edustalta. 19.3. pöntössä oli viisi munaa,
ja 25.3. yhdeksän munaa. Viikon ajan 17.–
23.3.2016 oli pakkasjakso, jolloin oli öisin jopa –7 °C. Kielekemäinen sula jäätyi
laajalti, peräytyi taas kosken eteen, lyheni
noin 1,4 km pitkästä virrasta vain n. 0,5 km
pituiseksi. Koskelon munintaan se ei kuitenkaan vaikuttanut.
Sama pönttö on ollut vuodesta 2008
isokoskelon käytössä.
Eero Haapanen

Jari Kostet

Uuttukyyhkyt valtaavat toistensa poikaspesiä
Vanhankaupunginlahdella pöntöissäni pesivien 20–30 uuttukyyhkyparin seurannassa on toisinaan tullut eteen tapauksia, joissa uuttukyyhky on vallannut toisen uuttukyyhkyn pesän. Täten uuttukyyhkyllä, kuten telkälläkin, jotkut pöntöt ovat ”kirottuja”, jatkuvien omistuskiistojen kohteena,
eikä niissä pesintä onnistu.
Omistuskiistojen kohteeksi joutuvat joskus myös poikaspesät. Poikaspesän valtaaminen johtaa isojen poikasten kuolemaan,
kun pöntön valloittanut kyyhkypari nokkii
niitä. Kuusiluodossa 17.5.2011 pöntöstä lähti uuttukyyhkyemo, siellä oli kaksi
munaa. 3.6. poikasia oli kaksi, noin 6 vrk

ikäisiä. 16.6. rengastin poikaset, ja niitä oli
hakattu paljon selkään. Poikaset olivat laihoja (siipi 129 ja toisella 125 mm ja paino kummallakin 125 g). Pöntössä oli uusi
puhdas muna. 17.6. pöntöstä lähti aikuinen mahdollisesti tätä uutta munaa hautova lintu. 21.6. pöntössä oli kaksi jo useita
päiviä kuolleena ollutta poikasta – ja kaksi
munaa. Pöntöstä lähti aikuinen lintu. Tämän jälkeen omistuskiista jatkui. 5.7. kaksi
munaa oli työnnetty syrjään ja pöntössä oli
yksi uusi muna. 19.7. pöntöstä lähti emo,
pesässä oli kaksi munaa ja kaksi sivulle
työnnettyä munaa. 15.8. pöntössä oli kaksi
poikasta, jotka selvisivät maailmalle.
Eero Haapanen

Selkään hakattu uuttukyyhkyn
poikanen 16.6. ja kuolleet
poikaset samassa pöntössä uusien munien vieressä
21.6.2011 Helsingin Vanhankaupunginlahdella. Eero
Haapanen
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